
 

 

 
  

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA  

NOME DO ALUNO:  DATA:12/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: DIRCE, JULIANA, LUCIA TURMA:  

MATERNAL A  

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

 

PROJETO SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO: MARIA DA PENHA VAI À ESCOLA 

(VIOLÊNCIA DOMÉSTICA) 

 

 

 

Atividade: Sentindo as batidas do coração. 

  

Recursos: panelas, baldes  ou vasilhas de plásticos e colheres. 

Papel cartão ,cartolina ou ,sulfite canetinha, giz de cera   para confecção do coração  

 

Estratégia:, 

O responsável apresentará o balde, panelas ou vasilhas ( o que desejar) para fazer 

um barulho semelhante ao tambor como um instrumento musical . Após esse primeiro 

momento, peçam às crianças que coloquem a mão sobre o peito, do lado 

correspondente ao coração, e sintam suas batidas, explicando que o coração de todas 

as pessoas bate e produz barulho como se fosse o de um tambor. 

Depois de sentirem as batidas do coração dos familiares (uns dos outros), explicar 

que em cada um existe algo muito valioso: um coração! Com a ajuda do responsável 

a criança fará um lindo desenho do seu coração.  Para essa atividade é muito 

importante que seja registrada através de vídeo, pois iremos observar a oralidade do 

aluno. 

A participação das crianças nas atividades é muito importante para seu 

desenvolvimento. 

 

Curiosidade sobre esta atividade: 

A proposta para essa atividade é proporcionar autoconhecimento, fazendo com que a 

criança se descubra, perceba que seu coração faz barulho (musicalidade). 

 

 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA EDIR MARIA DE OLIVEIRA 

NOME DO ALUNO: DATA: 12/08/2021 SEMANA: 21 

PROFESSOR: JACQUELINE, MARCELY, MERIVANIA e RAQUEL TURMA: 
MATERNAL B 

CAMPO DE EXPERIÊNCIA: Corpo, Gestos e Movimentos 

 
LINk: https://www.youtube.com/watch?v=mKcrAHoajd0 

Desenho Infantil educativo: Tem que limpar / Jacarelvis e amigos (Vol. 1) 

 

Atividade: Coração da mamãe. 

 

Recurso: computador, tablet, celular, papelão, papel, cola, tesoura, papel colorido 

 

Estratégia: O adulto junto a criança assistirá ao vídeo, fará o desenho de um coração 

e vai colar de bolinhas de papel vermelho no coração e depois dê para ela, 

recompense a mamãe com muito beijo, abraço e amor.  

 

Curiosidade sobre esta atividade: Estimular a participação da criança a ajudar as 

pessoas da família em situações do cotidiano, para não sobrecarregar a mamãe em 

casa, além de contribuir com a coordenação motora e aprendizagem. 

Criar situações nas quais se possibilite a representação de atividades da vida diária 

por meio de brincadeiras simbólicas. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mKcrAHoajd0

